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DE WRAAK VAN JHR. MR. DE BRAUW
Direkt na de verhuizing van allerlei
papieren uit het Ministerie van Ekonomische Zaken, die wij in de nacht
van 20 op 21 juni hebben uitgevoerd,
was er nogal wat aandacht in de pers
voor de paniekreaktie van v.Agt, die
zei dat een aantal van de in beslagge
nomen dokurnenten betrekking hebben Jn de nacltt van 20 op 21 juni. ontA.ok 'Oe Wll.aaR van jJvt.
op een onderhoud dat hij, samen met
de president-direkteur van de PNEM, mIl.. Oe BIl.G.UI1J' 6 po4tJakken vol f}ehei..m.e dokumenten aan
van Rooy, gehad heeft met van Aarden- het J-icltt van de d.u.i.4tell.'2. konke.lbUll.e.len van het ~-i.n.i.
ne (Parool, 22-6-'85)
Nog geen week later kwam v. Aardenne 4teA.1.e van ékonom.iAche Zaken. Oe kamell. van diAektewz.met de mededeling dat zo'n gesprek f}enell.aa.l VOOIl. énell.r;J.-eJaken VeIl.bell.g. weIl.d leef} aclttell.g.enooit heeft plaatsgehad. Er is vol- laten.
.
.
gens hem wél een gesprek geweest tussen hem, v.Agt en Kremers(kommissaris Jn B-lufJ nIl.. 176 kon je een eell.4te f}Il.eep uit het Vell.JUvan de Koningin in resp. Noord-Bra- melde weIl.k aaMcJwUJJJen.
keell. .Li..g.f}en opU.eUJJJ 4chokbant en Limburg) over uitbreiding van
kolencentrales in Brabant en Limburg. k&tde oll.g..ine.le dokumenten teil. inJUg.e. Zij f}even een.

ou

Nu deze beide gesprekspartners hun
zegje hebben gedaan, wordt het tijd
dat wij, 'de wraak van jhr.mr.de
Brauw', opening van zaken geven.
In de opgehaalde dokumenten wordt gerept van meerdere gesprekken tussen
Van Agt, Kremers en Van Aardenne. eén
van die gesprekken vond plaats op 2210-84 om 12.00 uur. Onderwerp van gesprek waren de nieuw te bouwen kern
centrales en de beslommeringen daaromheen, zoals de fusie van de PLEM,
de PNEM en evt. ook de PZEM (de elektriciteitsbedrijven van resp. Limburg
Noord Brabant en Zeeland), en de reorganisatie van de SEP (Samenwerkende
Elektriciteits Producenten).
Maar met name de voorwaarden waaronder van Agt Moerdijk als vestigingsplaats aanbood zijn interessant:
* provinciale besturen en elektriciteitsbedrijven die kernenergie niet
zien zitten, moeten van van Agt méér
voor hun elektriciteit betalen dan
voorstanders.
een uitzondering moet worden gemaakt voor industriële grootverbruikers, de 'giganten' in provincies die
geen kernenergie willen. Deze giganten moeten volgens van Agt delen in
het: goedkoper stt'OO1lltadef (dat overigens kunstmatig 'goedkoop' wordt
gemaakt).

*

Uit dezelfde brief blijkt, dat de
PNEM al op 22 oktober 1984 een optie
van 50 hektare had op Moerdijk, genoeg voor 2 kerncentrales. Verberg
doet hier tevens al de suggestie om
20 hektare vrij te maken voor opslag
van radio-aktief afval.

BIJNA (!) ALLES ROND
Een ander gesprek, met dezelfde gesprekspartners, vond plaats op 22
april j.l. om 11.00 uur. De afspraken
die toen gemaakt zijn, zijn vastgelegd in een brief van 14 juni,gericht
aan van Agt en Kremers. Deze brief
is "'eer gebaseerd op een konseptafspraken lijst je dat door van Eyndhoven
(alg,direkteur van de PLEM) is verstuurd aan Verberg(direkteur-generaal
voor Energie van het Ministerie van
Ekonomische Zaken).

vll.ij kompleet beeld van hoe op hoog. m.-i.rUAtell.i...e.l en pll.Ovinciaa1.. ni.vo 2 of- 3 ni.eUJJJe keAll.centll.a.le4 vooll.g.ekookt
én dooll.g.edAukt woltden.. Klei.nvell.blll.li.kell.4 beta.len, i.ru1u.4t1l.i.eg.i.g.anten. pltof-UeJlen.. KIlil..i...e4e e.lektll.i.cUeU4bedtUjUit deze brief blijkt dat bijna(!)
ven. monddood maken.d in een. ni..eUJJJe 5é'P, blanko c.heque4 alles
rond is:
l.{-i..t4cJvU:ivend VOOIl. 1I00Çtoven4.
* Van Aardenne wil op Moerdijk één
of twee kerncentrales
vuLle JWi.jnen4ta.l en. J-in kJLijr;.en.
'Rondmoddell.en. in
*
ook Borssele moet er een kerncenom de ll.e4t van de f}Il.ote f..ami.-1i-e de Bll.aUJJJ te oll.r;.ani..4etrale bijkrijgen, vindt van Aardenne
!Zen..

een.

*

de elektriciteitsbedrijven (in dit
geval de gefuseerde PLEM en PNEM,
en evt. ook de PZEM) die kernenergie toepassen betalen minder voor
hun stroom, evenals de industriegiganten, waar die dan ook gevestigd
mogen zijn
* in ruil Vaar vestiging van 1 of 2
kerncentrales op Moerdijk zal van
Aardenne zijn uiterste best doen
om in Buggenum(L) en Geertruidenberg
(NB) nieuwe kolencentrales te reali
seren met een totaal vermogen van
600 Megawatt. Zonodig zal hij tot
die tijd de bestaande centrales in
die plaatsen handhaven, desnoods
5 jaar langer dan gepland.

Overigens levert de fusie met de PZEM

nogal wat problemen op. Oorzaak hiervan zijn zakelijke en persoonlijke
tegenstellingen tussen van Agt en Don
(PvdA-gedeputeerde voor Energiezaken
in de Provinciale Staten van Zeeland)

DE KOMMISSIE SMEERPUIT
In het advies aan de regering over
kernenergie heeft de Kommissie Smeerspuit (een advieskommissie van de regering waarin grootindustriëlen zitten ter voorbereiding van de bouw van
nieuwe kerncentrales) een belangrijke

rol gespeeld. In deze kommissie zitten o.a. Wagner. Langeman en Bogers.
Men mag wel stellen dat deze heren
in staat geacht mogen worden de belangen van de industrie te behartigen. Hun belang ligt namelijk bij zo
laag mogelijke energieprijzen. Op dit
moment krijgen die giganten aardgas
geleverd tegen veel lagere prijzen
dan wij, de kleinverbruikers. De EEG
z iet deze vorm van overheidssubsidie
echter niet zitten omdat die konkurrentievervalsend werkt t.o.v. het
buitenland. Deze regeling moet per
1-1-1989 gestopt worden en de EEG zal
alleen akkoord gaan met een nieuwe

Bll.i.el- V€/I.bvl.'iJ aan. v. AG.IIJi<W1e, t 9-5-'85
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regeling als Nederland Z1Jn brandstof
kosten op de lange duur beperkt.
Een regelrechte duw dus richting kern
energie, want in alle kostprijsberekeningen betreffende de toekomstige
energievoorziening laat men kernenergie het goedkoopst uitvallen. Zo worden o.a. de kosten van ontmanteling

en opslag van het afval niet voldoende doorberekend. Ook de kosten van
uranium worden lager gesteld dan die
van olie of gas. Het is dus wel duidelijk voor wie die kerncentrales er
moeten komen!
De Kommissie Smeerspuit stelde nog
dreigend dat als het parlement kern-

energie zou verwerpen, het volk dan houdens van van Agt gaat dus niet op. uiteraard niet hardop gezegd worden.
Officieel zijn reorganisatie en nieuook maar de rekening moet betalen. In Brabant niet, nergens niet!
we k.erncentrales strikt gescheiden.
De kleinverbruikers tarieven
omhoog
Uit de nu openbaar gemaakte stukken
(f 170,- per huishouden per ja~r!)
blijkt dit verband wel degelijk.chanom de grootverbruikers te subsidie ren DE ZAAK COCONUT
tage en financieel gek~nkel vanuit
de overheid nemen hierin maffia-achtige vormen aan.
De huidige organisatie van de elektri
citeitsbedrijven blokkeert een keuze
voor kernenergie. Vooral de elektrici
teitsbedrijven in de Randstad en
Noord-Nederland verzetten zich hiertegen. Het kabinet heeft bepaald dat
de elektriciteitssektor zelf de beslissing tot de bouw moet nemen. De
politieke kontrole vanuit Provinciale

Staten op de elektriciteitsbedrijven
kan op dit moment die beslissing tegenhouden. De nieuwe elektriciteitswet is bedoeld om die politieke konVolgens de plannen moeten de nieuwe De reorganisatie van de elektricikerncentrales een vermogen krijgen teitsbedrijven en de veranderingen
van 3000 MW. Een hoeveelheid die te- van de elektriciteitswet werden door
gen die tijd voor 2/3 opgeslorpt zal het kabinet gebruikt om tegenstand
worden door de industrie. Het sprook- uit de elektriciteitswereld tegen
je van goedkope stroom voor de huis- kernenergie omver te walsen. Dit mag

trole uit te bannen, zodoende de weg

stort zijn hart uit. Al in de tweede
helft van •83 had hij gepleit om de
bestaande 16 elektriciteitsbedrijven
terug te brengen tot 3 à 5, het zgn.
1 e ilandenplan'.
De kerncentrales moes
ten in deze gefuseerde bedrijven ondergebracht worden. Een gefrustreerde
Verberg stelt verderop in de brief:

"In juni

•84 wordt de SEP-direktie

verzocht te komen met een voor een
kernenergie werkbare organisatie. 3

maanden later is er nog geen SEP-voor
stel".

Op 28 november is er opnieuw een bespreking tussen de SEP-direktie en
EZ en de Minister. Deze laatste merkt

op dat ook reorganisatie van de SEP
tot één landelijk elektriciteitsproduktiebedrijf de bouw van nieuwe kern

vrijmakend voor kernenergie. De mini- centrales kan blokkeren. SEP-leden
ster wil echter geen diktaat voorleg- kunnen nog steeds dwarsliggen. De 3gen, dus ziet hij liever dat de be- eilanden-optie (Zuid, Randstad, rest
drijven de reorganisatie zélf ter van Nederland) lijkt hem meer gehand nemen. Heren uit de SEP zijn on- schikt om de nieuwe kerncentrales te
der de naam Coconut (Conunissie Con- bouwen. Besloten wordt la titre percentratie Openbare Nutsvoorzieningen) sonnel' een groepje te vormen om dit
hier al een jaar mee bezigt met ge- plan uit te werken. Een officiele
ring resultaat.
SEP-EZ-werkgroep wordt politiek niet
wenselijk geacht. De achterban uit
Uit een brief van 7 september 1984 de elektriciteitswereld zou wel es
blijkt dat de problemen binnen de kom in opstand kunnen komen tegen dit gemissie hoog zijn opgelopen. Verberg konkel.

Het officiele regeringsstandpunt om
tot één landelijk elektriciteitsproduktiebedrijf te komen wordt nu verlaten aangezien dat de bouw van de
nieuwe monsters in gevaar kan bren-

de jaren echter fors stijgen. Buiten
beschouwing blijven ook de kosten van
de opslag van het afval en ontmanteling van de centrale. Het voordeel
is dus geheel kunstmatig. Van Agt
heeft echter een worst nodig om die

elektriciteitsbedrijven krijgen dan moeten de besprekingen over een
hun onkosten dan gewoon vergoed en landelijk tarief ook maar worden opregio's worden zo niet de dupe van geschort, zo stelt Ekonomische Zaken.
planologische problemen.
Het regio-voordeel van Van Agt staat
dus haaks op deze afspraken. En ook
ge.n• • • • •
de nieuwe elektriciteitswet spreekt
Uit een ander buitgemaakt dokument
zich uit voor uniforme tarieven.
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VAN AGT GOES DEN HAAG

voor de neus van de provincie te hou(zie brief van Verberg aan Van
Aardenne dd. 22-10-84). Van Aardenne
wil Van Agt die worst wel geven.

den.

In de nieuw ontstane situatie moeten
de zuidelijke elektriciteitsbedrijven

de bouw mogelijk gaan maken. Van Agt
en Kremers willen die zware kar wel
trekken, als daar maar het een en ander tegenover staat.
Ze willen dat de keuze voor kernenergie financieel vertaald wordt voor
de regio Brabant en Limburg. Dit
voordeel moet ontstaan door de lagere
brandstofkosten van kernenergie door
te berekenen in de elektriciteitstarieven in Brabant en Limburg. Provincies die zich tegen kernenergie
verzetten, zouden geen voordeel mogen
trekken uit de lagere kosten van kern
energie. Een ui tzonderin-g hierop is
de industrie, die natuurlijk niet de
dupe mag worden van de politiek van
provinciale bestuurders.
Het voordeel waarover men het heeft
is het gevolg van de lage brandstof
kosten van kernenergie op dit moment.
De prijs van uranium kan in de komen-

Het kabinet stemt toe in àe wens en
van de kommissarissen.

In november '83 hebben de elektriciteitsbedrijven zich uitgesproken voor
een landelijk tarief. Dit moet in '86
gerealiseerd worden. Uit planologisch
en milieu-oogpuDt is het bijna onmogelijk om de vraag naar elektriciteit
en het aantal centrales binnen een
regio op elkaar af te stemmen. In de
Randstad is er bijna geen plaats voor
grote elektriciteitscentrales, terwijl daar wel een grote vraag bestaat
De Randstad zit daarom met relatief
hoge opwekkingskosten. Kosten waaraan
zij niets kan veranderen. Daarom zijn
er afspraken gemaakt om te komen tot
één stroomtarief voor heel Nedereland

sultaat geleid voor de minister. Ten
De volgende stap die de minister nu
moet maken is een manier vinden om
de totstandkoming van het uniform
landelijk
elektriciteitstarief
te
blokkeren. Deze manier wordt gevonden
in de weigering van Zuid-Holland om
de statuten van de nieuwe N. V. SEP
te ondertekenen. De Zuid-Hollandse
Elektriciteitsmaatschappij wil namelijk garanties voor een demokratische
struktuur van de op te richten N. V.
SEP. Als zij weigeren te ondertekenen

eerste bestaat er nu een organisatie
voor de bou..... van kerncentrales. Te
Ten tweede is nu het regio-voordeel
mogelijk, aangezien het landelijk tariefsysteem voorlopig van de baan is.
Het is nog wel de bedoeling dat er
een N. V. BEP komt die kerncentrales
kan bouwen VOOr het geval er toch nog
toch nog een centrale neergezet moet
worden in een dwarsliggende provincie
In geval de elektriciteitsbedrijven
uit de Randstad hierover tegensputteren. overweegt de minister om via
de wet in te grijpen.
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In een van de dokument en wordt overigens apart melding gemaakt van de
voordracht van Wiegel tot presidentkommissaris van de nieuwe SEP.

Het wordt eentonig, maar ook de inspraak moet van de Minister verdwijnen als dit de bouw van nieuwe kerncentrales tegenhoudt. In de nieuwe
elektriciteitswet komt een regeling
(de SEV) waarin alle centrales op
miljeu- en planologiese aspekten worden gewogen. Ook allerlei alternatieve brandstofbronnen. Dit gedeelte van
de wet is ingediend door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en zou 3
jaar na aanname van de wet in werking
moeten treden.
EZ ziet dit absoluut niet zitten.
Het betekent namelijk dat deze procedure ook toegepast moet worden op de
nieuw te bouwen kerncentrales!
Opnieuw ontstaat er dus een konflikt
over de elektriciteitswet met kernenergie als inzet, ditmaal zelfs met
een ander Ministerie. Verberg noemt
het echter een 'haar in de soep'. Gevolg is in ieder geval wel dat ~e wet
door al deze ruzies niet meer voor
de zomervakantie door de kamer behandeld kon worden.

ALDEL: EEN TWEEDE RSV-DRAMA?
Het is duidelijk: de elektriciteitsintensieve industrie speelt een belangrijke rol in de keuze voor kernenergie. Uit de affaire Aldel blijkt
dat de regering, vooruitlopend op de
bouw van nieuwe kerncentrales,. nu
reeds het kunstmatige kostenvoordeel
van kernenergie aan het verdelen is.
Aldel(uit de Hoogoven-groep) krijgt
tot 1 januari 19B9 goedkope stroom
uit het zgn. potjes-gas. Na deze tijd
wil zij een garantieprijs die overeen
komt met de prijs van kernenergie.
Aldel chanteert de overheid met ontslagen in de regio Delfzijl en schade
claims indien er geen stroomtarief
komt zoals is toegezegd. Als de staat
haar prijsovereenkomst niet naKomt,
verplicht zij zich tot het vergoeden
van schade uit afvloeiIng van perso-

septeerd wordt door de ministerraad.
"~I:J;JëI:;ëI~·W~~··ëI·):iI;J:iI*1
De landsadvokaat brengt evenwel naar
voren dat er al sprake is van een o- Tenslotte geven WJ.) hier onder het
vereenkomst waar men niet meer op te- motto 'inbreken kan iedereen' een
rug kan komen.
lijstje van adressen van hoge ambtenaren van EZ en de weken dat ze vakantie opgenomen hebben. Om effe te
kontroleren of ze inderdaad weg zijn
vermelden we ook de telefoonnummers.
Voor mensen met gewetensnood: onderstaande personen zijn de direkteurgeneraal van energie, zijn plaatsvervanger en topmedewerkers van de direktie elektriciteit en kernenergie.
Als zodanig zijn zij verantwoordelijk
voor de bouw van nieuwe kerncentrales
Verstoor de rust van deze onruststokers !
Drs. G.H.B. Verberg,
Zoetermeer
van 29/07 tot 19/0B
Mr. drs. C.W.M. Dessens
, Voorschoten
van 15/07 tot 05/0B
Drs. H.F.G. Geijzers
Heemstede
van 01/07 tot 22/07
Drs. J.J. de Jong
Gouda
van 05/0B tot 26/08
Drs. P.A. Scholten
Rotterdam
van 01/07 tot 29/07
Jhr. mr. K.F.H. Schorer
, Voorschoten
van 05/08 tot 19/08
Leden
zijn:

van

de

kommissie

smeerspuit

Drs. W.A.J. Bogers
, Heerlen
Mr. drs. L. Langman
, Rotterdam
Mr. G.A. Wagner
Wassenaar
P.S. Hartstikke leuk om te horen dat
ook m'n achterkleinkinderen bezig zijn
maar waar blijven m'n kinderen, klein
kinderen, nichten, neven, ooms, tantes, zussen, broers, omaas, opaas,
m'n vriend en alle bekenden en vriend
(inn-)en ?

